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Podzimní
Už se zase barví listí
do červena, do zlata,
je to pro něj velké štěstí,
že nepadá do bláta!
Slunce totiž svítí
ještě každý den.
Do pavoučích sítí
je list zapleten.
(Dagmar Vysoká – Dětské stránky)

Vážení čtenáři,
držíte ve svých rukou nové vydání Poutníka, ano, třikrát hurá! Poutník přestává být
čtvrtletníkem, a pokud se nenajde dobrá a ochotná duše, stane se pravděpodobně občasníkem.
Toto podzimní vydání zaměříme především na problematiku blížících se voleb do zastupitelstva
našeho městyse – na jejich pravidla i na představení jednotlivých kandidátek. Dále jako tradičně
spolu zamíříme do školy i školky, naplánujeme si fotbalová utkání a ujasníme si pravidla
nakládání s odpady. Zároveň se ohlédneme za počasím i hasičskými zásahy.
Přeji vám všem příjemný podzim, málo zamračených dní a ještě hodně hřejivých slunečních
paprsků.

Eva Svobodová

Poděkování patří všem, kteří trpělivě přispívají do našeho Poutníka – panu starostovi Pavlu
Martínkovi, panu Janu Malátovi ml., paní Mgr. Růženě Matějů, paní Nadě Maštalířové, panu
Ing. Milanu Vopálenskému, panu Milanu Reichovi, panu Václavu Blažkovi, panu Jaroslavu
Bendovi, panu Jiřímu Veselému.
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Usnesení z XXXVII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 5. srpna 2014
1. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok 2014
dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o dílo č. 14 - 012/1 se společností Energetická
agentura Vysočiny z. s. p. o. dle přílohy č. 2 na zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci
programu „rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky“.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo zadávací a kvalifikační dokumentaci dle přílohy č. 3 na
veřejnou zakázku „Zpracování stavební projektové dokumentace na výstavbu nové
mateřské školy v Novém Rychnově“.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na
akci „CZ.1.02/2.1.00/12.16105 Snížení imisní zátěže a realizace úspor ve sportovní hale
v Novém Rychnově“ dle rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS
115D212001433.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu zakládající právo provést stavbu „III/1335 Nový
Rychnov – průtah“ a smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 2154/9 KN (část o výměře 560
m2), p. č. 94/4 KN (část o výměře 235 m2), p. č. 2156/6 KN (část o výměře 8 m2), p. č.
2156/13 KN (část o výměře 11 m2), všechny v katastrálním území Nový Rychnov; s Krajem
Vysočina dle přílohy č. 4.
6. Zastupitelstvo městyse schválilo rekonstrukci místního rozhlasu v Novém Rychnově dle
nabídky firmy Josef Rod ELEKTRO LIGHT SERVIS ve výši 270 000,- Kč (napojení
ústředny na systém varování obyvatelstva).
7. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost zájmového spolku Sázaváci z. s. o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu městyse na akci „revitalizace dětského hřiště v Sázavě“
a schválilo realizaci této akce městysem ve výši 125 000,- Kč. Odpovědnou osobou bude
paní Pavlíčková.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse TJ START Nový
Rychnov ve výši 13 000,- Kč účelově určeného na financování spoluúčasti na poskytnutou
dotaci od FAČR v roce 2014.
9. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse TJ START Nový
Rychnov ve výši 47 190,- Kč účelově určeného na pořízení bezpečnostních fotbalových
branek pro starší přípravku fotbalu.
10. Zastupitelstvo městyse schválilo rekonstrukci podlahy ve sportovní hale v Novém
Rychnově, a to formou umělého povrchu s odpružením. Pověřilo starostu městyse výběrem
nejvhodnější nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
a podpisem smlouvy o dílo.
11. Zastupitelstvo městyse schválilo jmenování výběrové komise pro veřejnou zakázku
„Zpracování stavební projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy v Novém
Rychnově“ ve složení: Pavel Martínek, Miluše Roubalová, Radek Toman, Hana Lisová,
Josef Pech, Zbyněk Bouda a Jan Malát; náhradníky potom ve složení: Milan Vopálenský,
Michaela Petrová, Růžena Matějů, Jaroslav Šnicer, Romana Krátká, Marta Somrová
a Vladimíra Kostřížová.
12. Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení doby nájmu pozemků a nemovitostí TJ
START Nový Rychnov do 31. 12. 2025.
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Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov jsou přístupna na
vývěsce Úřadu městyse a na webových stránkách www.novyrychnov.cz.
MĚSTYS NOVÝ RYCHNOV
NABÍZÍ
SADU TAŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Pořiďte si celou sadu za výhodnou cenu (cena je dotovaná společností EKO-KOM a.s.).
VELKÁ SADA 3 TAŠEK = 40,- Kč
Specifikace: Trojice velkých barevných tašek z pevného a odolného materiálu o rozměrech
35 x 30 x 50 cm, které se dají spojit suchým zipem. Nosnost jednotlivé tašky cca 10 kg, objem
jednotlivé tašky cca 45 litrů, tašky jsou omyvatelné. Univerzální potisk názvem komodity papír, plast a sklo. Rozměrově vhodnější do rodinných domů či do kanceláří.
MALÁ SADA 3 TAŠEK = 30,- Kč
Specifikace: Trojice menších barevných tašek z pevného a odolného materiálu o rozměrech
25 x 25 x 40 cm, které se dají spojit suchým zipem. Nosnost jednotlivé tašky cca 10 kg, tašky
jsou omyvatelné, objem jednotlivých tašek cca 25 litrů. Univerzální potisk názvem komodity papír, plast a sklo. Díky menším rozměrům jsou ideální do panelových bytů či všude tam, kde
máte málo místa.
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ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce
nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které
lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu
hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného
komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají
jejich výrobci.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom
rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke
zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému
a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič
na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů,
ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to,
aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou
na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou –
podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí
do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou
technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní
prostředí. Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli
tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom
už museli platit.
V Novém Rychnově se do konce roku 2014 objeví na kontejnerovém stání u č.p. 1 (zámek –
naproti prodejně Flop) nový červený kontejner na zpětný odběr elektrospotřebičů.
Pro ty vysloužilé elektrospotřebiče, které se nevejdou do červeného kontejneru, je v Novém
Rychnově nově zřízeno místo zpětného odběru pro elektrospotřebiče – umístěno v č.p. 1
(zámek) a obsluhuje ho úředník úřadu městyse pan Jan Malát. Proto když budete chtít odložit
vysloužilý elektrospotřebič, vždy kontaktujte úřad městyse a tam vám již poradí.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV
10. a 11. ŘÍJNA 2014

Vážení,
po čtyřech letech nastal opět čas, kdy se musíme rozhodnout, které zástupce si zvolíme do
vedení našeho městyse a jeho místních částí.
Naším úkolem během voleb v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014 bude vybrat 11 členů do
zastupitelstva městyse.
Vybírat můžeme celkem ze 4 kandidátek – Sdružení místních částí Nového Rychnova, Sdružení
nezávislých kandidátů I., Za nový – Nový Rychnov a Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení
obcí“.
Všem kandidátům jsem položila stejné otázky:







Můžete se krátce představit? Věk, zaměstnání, záliby.
Můžete krátce představit i seskupení, za které kandidujete.
Co Vás vedlo ke kandidatuře do zastupitelstva?
Jaký je Váš program? Jaké máte plány na nadcházející období?
Co máte na Novém Rychnově a okolí nejraději a co Vás zde naopak netěší?
Prostor pro vzkaz voličům.

Ráda bych vám tedy nabídla představení jednotlivých uskupení a jejich lídrů. Vybírejte
a hlavně, přijďte k volbám a sami rozhodněte, komu chcete na nadcházející 4 roky vložit do
rukou osud našeho domova. Podpořte své kandidáty a pomozte jim do zastupitelstva, aby své
předvolební sliby mohli opravdu splnit.
Přeji všem kandidátům do zastupitelstva hodně štěstí, pevné nervy, trpělivost a notnou dávku
síly.

Eva Svobodová

7

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NOVÉHO RYCHNOVA

Jaroslav Benda, věk 68 let, zaměstnání - důchodce, zájmy – včelaření

Jsme seskupení, které se skládá z kandidátů ze všech menších místních částí Nového Rychnova.
Na naší kandidátce je mnoho mladých lidí, kteří mají zájem rozvíjet všechny části městyse.
Těmto kandidátům jsem nabídl své zkušenosti z předešlých let, kdy jsem vykonával starostu
našeho městyse.
V tomto končícím volebním období převažovalo podle našeho názoru zaměření pouze na rozvoj
a údržbu Nového Rychnova, my bychom však k tomuto rozvoji chtěli připojit i další místní
části. Rádi bychom, aby se rozhodování i finance dělily do všech místních částí.
Mottem našeho seskupení je „městys pro lidi“.
Některé body z volebního programu:
Chceme být zastupitelstvem, které tu bude pro lidi.
Chceme zmodernizovat občanskou vybavenost v městysi tak, aby vyhovovala lidem (pošta,
mateřská škola, základní škola, sportovní zařízení,…).
Chceme maximálně využívat dotační tituly – v našem seskupení jsou lidé, kteří se zabývají
dotacemi, mají o nich přehled a mají zkušenosti s celým dotačním procesem.
Chceme přehodnotit současnou výši daně z nemovitosti.
Chceme investovat prostředky účelně pro spokojenost všech částí našeho městyse.
Chceme zajistit a připravit dostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu na území
našeho městyse pro udržení většího počtu obyvatel.
Chceme podporovat kulturní, sportovní, hasičské dění v městysi.
Chceme zlepšit úpravu a údržbu veřejných prostranství, komunikací, chodníků, koupališť ve
všech částech městyse.
Chceme změnit systém odpadového hospodářství v obci za účelem větší motivace občanů
k třídění odpadu, s tím souvisí nezbytná oprava sběrného dvora v Novém Rychnově.
Na našem městysi se mi líbí malebné okolí a zdravé životní prostředí, naopak za největší ostudu
městyse považuji stav sběrného dvora v Novém Rychnově.
Přijďte volit – je čas na změnu! Udělejme si příjemnější život v dnešních časech.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I.

Vážení spoluobčané,
uvítáme, pokud se zúčastníte komunálních voleb, které se v letošním roce konají ve dnech 10.
a 11. října.
V žádném případě Vám nechceme radit či doporučovat, které kandidátce, či kterému
kandidátovi máte dát svůj hlas. Zastáváme názor, že nejde o kandidátku toho či onoho hnutí
nebo spolku, ale o konkrétní jména lidí, kterým osud a další směřování celého městyse není
lhostejný. Z tohoto důvodu Vás žádáme, vybírejte pečlivě ze všech předložených kandidátek,
ne podle toho, zda se jedná o sportovce, hasiče nebo kandidáta jakéhokoli jiného hnutí či spolku,
ale podle toho, jak se domníváte, že konkrétní kandidát dokáže naplnit Vaše představy o dalším
rozvoji a městyse.
Naším cílem je zlepšit mezilidské vztahy, stmelit a podporovat všechny spolky, které v našem
městyse i jeho místních částech fungují. Rádi bychom, aby se Nový Rychnov stal opět
„vesničkou střediskovou“, rádi bychom rozbili uzavřenost lidí a vzbudili opět zájem o veškeré
veřejné dění. Rádi bychom, aby se mezi spolky, občany a úřadem sjednotila komunikace, aby
všichni byli pro obec rovnocenným partnerem. Naší snahou je zejména podpora dětí a mládeže
– budoucnosti Nového Rychnova i ostatních obcí. Rádi bychom, aby se i nejmladší generace
zajímala o své prostředí, aby se stala patrioty a aby byla na své rodiště hrda.
Z našeho volebního programu lze vybrat:
















Zajištění základních služeb občanům městyse a jeho místních částí – lékař, škola,
školka, pošta.
Výstavba nové školky.
Zefektivnění chodu úřadu městyse a jeho technické čety, pořádek a čistota ve všech
částech.
Udržení vyrovnaného rozpočtu městyse.
Snížení daňové zátěže občanů a podnikatelů úpravou daně z nemovitosti.
Vytváření nových stavebních parcel.
Postupná rekonstrukce vodovodního řádu, kanalizace a veřejného osvětlení a na to
navazující rekonstrukce komunikací.
Vypořádání pozemků pod obecními cestami a dohledání majetku městyse a jeho částí.
Kulturní rozvoj městyse a obcí, podpora spolků, zejména v oblasti dětí a mládeže.
Zlepšení čerpání dotací.
Podpora místních podnikatelů a živnostníků.
Ne, jadernému úložišti.
Vybudování dětského hřiště.
Zlepšení prostředí a chodu sběrného dvora.
Zlepšit údržbu koupaliště.
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Zlepšení údržby hřbitova.

Za naši kandidátku chceme uvést, že pokud i jen částečně ve volbách uspěje, jsme připraveni
a rádi budeme spolupracovat s ostatními zvolenými kandidáty ve všech oblastech, které budou
k dalšímu rozvoji městyse a místních částí směřovat.
Náš tým:
Blažek Václav
Ing. Vopálenský Milan
Reichová Iva
Bc. Martincová Klára
Šuldová Jana
Soukup Radek
Herna Tomáš
Kadlec Josef
Klouda Martin
Hájek Jan
Dušek Jan

servisní technik
státní zaměstnanec
státní zaměstnanec
městská policie
ekonom
dělník
servisní technik
pracovník expedice
el. údržbář
automechanik
servisní technik

Pevně věříme, že se všichni voleb zúčastníte a přejeme Vám tu nejlepší možnou volbu pro
městys a všechny jeho části.
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ZA NOVÝ – NOVÝ RYCHNOV

Jiří Veselý, 60 let, zaměstnání - vedoucí stravovacího provozu, záliby – sport

Vážení spoluobčané,
naše kandidátka je z větší části sestavena z řad sportovců a jejich fanoušků. Do voleb do
zastupitelstva městyse kandidujeme zejména proto, že si myslíme, že jsou potřebné změny.
Náš volební program by se dal zaštítit mottem „změna“.
Chtěli bychom znovu nastartovat rozvoj výstavby rodinných domů, pro které v současné době
nejsou stavební parcely, rádi bychom se pokusili dořešit problémy s rozvodem vody a poté také
opravili místní silnice, které jsou ve velmi špatném stavu.
Nelíbí se nám chování některých lidí, zneužívání autobusové zastávky, zdevastované kabiny
a WC na koupališti, je třeba nejen nové věci budovat, ale staré dále udržovat. Také provozování
obecní restaurace není dobrou reklamou ani přínosem pro obec. Do budoucna plánujeme vrátit
provozování restaurace pod vedení obce, nejrůznější akce a podporu pro dříve narozené,
například příspěvek na jídlo ve výši 50 %. Rádi bychom obnovili např. srazy rodáků. A proto
je třeba zlepšit fungování místní restaurace, kde tyto akce dříve probíhaly. Naším cílem je také
fungování a spolupráce místních organizací, také chceme spolupracovat se správcem místní
farnosti na veřejném dění naší obce.
Pokud je rozpracován projekt výstavby nové školky, budeme ho plně podporovat.
Dalším bodem našeho volebního programu je vytvoření pracovní skupiny lidí, kteří budou
zajišťovat práce ve prospěch obce, na které jsou v současné době najímány firmy. Tím
vytvoříme pracovní místa pro naše spoluobčany.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „SDRUŽENÍ OBCÍ“
Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech opět stojíte před úkolem zvolit si na další volební období své místní
zastupitele. Dovolte nám, abychom se ucházeli o vaši důvěru. Po společném uvážení
jednotlivých představ každého z nás o chodu naší obce jsme se rozhodli spojit své síly a vytvořit
společný tým nás 11 kandidátů. Naším spojovacím článkem a lídrem je stávající starosta
městyse Pavel Martínek. Není určitě překvapením, že bude i naším kandidátem na starostu.
V našem týmu jsou 4 stávající zastupitelé, jejichž nabyté zkušenosti chceme využívat. Dovolte
nám při tvorbě našeho „plánu práce“ (nikoliv „volebního programu“ – chceme přeci pracovat,
ne jen volit) také trochu toho ohlédnutí za právě končícím čtyřletém období v historii našeho
městyse.
V roce 2012 byl zastupitelstvem schválen strategický plán rozvoje městyse, při jehož přípravě
byl dotazníkem osloven přímo také každý z vás a jeho schvalování zabralo skoro půl roku práce
a plánování. Věříme, že tento dokument proto nejlépe dokáže vystihnout to, co je již za námi
a co je ještě před námi, ať už v blízké či daleké budoucnosti. Nehodláme dělat v rozvoji městyse
revoluci, hodláme pokračovat v nastavených procesech a trendech. Jedná se o zkrácenou verzi
našeho plánu práce. Jeho celou, konkrétnější a podrobnější verzi najdete ve svých poštovních
schránkách nebo si jej můžete vyžádat od každého z nás – kandidátů do zastupitelstva.
PLÁN PRÁCE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
„SDRUŽENÍ OBCÍ“
1. Stavební parcely k výstavbě rodinných domů
Podařilo se schválit nový územní plán. Chceme přípravu stavebních parcel dotáhnout do konce.
2. Opravy a modernizace zámku, kostelu a záložny
Úspěšně se čerpali dotace na opravy zámku a záložny, hasičské zbrojnice a jiných budov.
Chceme pokračovat v těchto opravách dominant našeho městyse. Nehodláme je prodávat do
soukromého vlastnictví. Jsou to významné místní památky a i díky nim je Rychnov
Rychnovem.
3. Výstavba nové mateřské školy
Podařilo se zrekonstruovat budovu základní školy, dokončuje se rekonstrukce sportovní haly.
Další na řadě je poslední z trojlístku významných obecních budov – mateřská škola. Chceme
postavit novou mateřskou školu.
4. Finanční a materiální podpora škol a místních spolků
Ruku v ruce s rekonstrukcí budov škol a sportovní haly jde i obnova jejich vybavení. Podařilo
se pořídit nové vybavení do školní kuchyně, výrazně zlepšit vybavení učeben – jazykové,
počítačové. Chceme dále zlepšovat vybavení škol, chceme po dokončení rekonstrukce
sportovní haly pokračovat v obnově sportovních potřeb, nářadí a náčiní. Chceme efektivně
podporovat místní občanské spolky v jejich veřejně prospěšné činnosti pro všechny občany za
jasně nastavených pravidel.
5. Rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury
Podařilo se vyřešit mnoho majetkových nesrovnalostí pod místními komunikacemi. Podařilo
se zlepšit stav mnoha komunikací k méně významným částem naší obce (Korce, Trsov,
Mešnice). Neustále se bojuje s poruchami na vodovodu a kanalizaci. Chceme postupně
obnovovat jednotlivé ulice našeho městyse, a to vždy kompletně, aby se nemuselo „stále vrtat
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v zemi“. Chceme ve spolupráci s krajem docílit rekonstrukce hlavních silnic v Novém
Rychnově.
6. Rekonstrukce společenské budovy v Čejkově
Rekonstrukce je již před dokončením. Chceme vše dotáhnout do konce.
7. Výstavba sběrného dvora odpadů
Podařilo se významně zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, zavedlo se tříděný svítidel,
elektroodpadu, barevného skla. Chceme pokračovat dále: areál „Koubkovny“ chceme
kompletně zrekonstruovat na sběrné místo pro odpady a zavést pravidelnou obsluhu a otevírací
dobu. Chceme usilovat o další dotace na kompostéry pro domácnosti. „Koubkovna“ by nám
neměla dělat ostudu.
8. Rekonstrukce hlavního vchodu radnice a parku Sv. Jana Nepomuckého
Budova radnice i park jsou součástí centra Rychnova a měly by být estetické a svým způsobem
trochu jedinečné. Chceme zrekonstruovat hlavní vchod na radnici a prostranství před ní a také
obnovit sochu Sv. Jana a dokončit obnovení veřejné zeleně.
9. Obnova provozu areálu koupaliště, zachování občanské vybavenosti
Chceme nastavit rozumné podmínky pro nájemce areálu koupaliště. Chceme nastavit územní
plánování městyse tak, aby mohli soukromí investoři rozvíjet nová zařízení pro trávení volného
času a mohli také zvýšit atraktivitu městyse pro turisty. Máme zde poštu, obchody, místní úřad,
školy, doktory a mnoho jiného - budeme se snažit, aby tomu tak bylo i v budoucnosti. Chceme
obnovit klubovnu pro zájmové kluby a spolky.
Mnoho akcí ze současného akčního plánu se již podařilo dokončit či se dokončuje: obnova
tarasu u bývalé školy v Sázavě, rekonstrukce místního rozhlasu v Novém Rychnově, dokončení
obnovy budovy hasičské zbrojnice v Novém Rychnově, rekonstrukce kabin na fotbalovém
hřišti v Novém Rychnově a vyřešení provozu sportovišť. Další potřebné rekonstrukce prostě
musejí být dříve či později provedeny, namátkou dětská hřiště v Sázavě a Novém Rychnově
a spousta jiných a dalších by mohla následovat.
Vše se nakonec ale vždy stočí k prosté otázce: „Kde na to vezmeme?“. A to je závěrečný
a nejdůležitější bod našeho plánu práce!
Nechceme brát nové úvěry. Myslíme si, že je lepší pár let počkat a šetřit a vše financovat
z naspořených prostředků. Rok 2009 nám ukázal, že daňové příjmy městyse nejsou nikdy jisté.
Příjmy obcí se odvíjejí od toho, co někdo jiný zaplatí na daních a spoléhat na to, že se daně
vyberou je ošemetné a je to také velký hazard s financemi, které nejsou naše, ale občanů. Pro
zlepšení finanční kondice našeho městyse se za poslední 4 roky udělalo opravdu hodně.
Nechceme bezhlavě utrácet, chceme efektivně hospodařit, nechceme dělat mnoho věcí rychle
a odbytě, ale raději méně věcí pomalu a pečlivě. Nechceme čerpat dotace na nesmyslné
a neefektivní projekty. Chceme čerpat dotace na ty projekty, které nám přinesou užitek a ne
další zbytečné náklady. Chceme dvakrát měřit a jednou řezat.
Při všem tom plánování si ovšem také uvědomujeme, že je potřeba, aby to všechno někdo
zajistil, oběhal, kontroloval a připravoval. Myslíme si, že každý má dělat to, co umí nejlépe.
Proto jsme se rozhodli, že každý z nás – jako v každém sportovním týmu - bude mít něco na
starosti.
Náš tým tvoří:
Pavel Martínek – uvolněná funkce starosty, vedení místního úřadu, každodenní styk s občany,
zajišťování provozu vodovodů, kanalizací, styk s politiky a veřejnými představiteli, územní
plánování, hospodaření městyse dle rozpočtu městyse, obecní byty a nájemní prostory
13

Růžena Matějů – kulturní a společenské akce, styk se seniory (sbor pro občanské záležitosti)
a místní farností, veřejné knihovny
Jaroslav Šnicer – požární ochrana, historie městyse, kronika městyse
Josef Pech – záležitosti místních částí Čejkov a Sázava, odpady
Miluše Roubalová – záležitosti kultury, spolupráce s okolními obcemi, mikroregiony,
propagace městyse, místní rozhlas
Pavlína Červená – školství základní i předškolní, spolupráce s rodiči dětí na školních aktivitách
Pavel Doskočil – veřejná prostranství a zeleň, veřejné osvětlení, koupaliště
Pavel Komárek – lesní majetky a pozemky, silnice a komunikace, veřejná doprava
Jitka Hernová – sport a tělovýchova, využití volného času dětí a mládeže, finanční plánování,
dotace
Petr Smolík – prevence před mimořádnými událostmi, integrovaný záchranný systém, kontrolní
činnost
Dalibor Suchý – styk s podnikateli, hřbitov, záležitosti místní části Řeženčice, kontrolní činnost
Ucházíme se o vaši důvěru v těchto volbách jako tým, ne jako jednotlivci. Každý z nás jsme
přece součástí nějakého celku – v tomto případě našeho městyse.
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MÝTY A FAKTA O OBECNÍCH VOLBÁCH
Je s podivem, kolik mýtů a domněnek panuje mezi občany v souvislosti s volbami do místních
zastupitelstev. Volby do zastupitelstev obcí jsou specifické a svým způsobem i jedinečné. Jsou
to jediné volby, při kterých mohou občané vybírat kandidáty ze všech kandidátek najednou.
V ostatních volbách se vybírá vždy jen jeden kandidát (prezident, senátor) nebo jedna
kandidátka (Evropský parlament, Poslanecká sněmovna, zastupitelstvo kraje). Dovolím si proto
vysvětlit některé postřehy, které jsem zachytil od občanů (nejen) v naší obci.
1. Vyhraje ten, kdo dostane nejvíc hlasů
MÝTUS: volební systém funguje tak, že všechny hlasy v rámci kandidátky se sčítají. Kandidáti
v kandidátce si tak vzájemně pomáhají (proto se nakonec tvoří společné kandidátky). Zvolen je
ten, kdo v součtu obdrží nejvíce hlasů podílovým systémem. O získaném počtu přepočtených
hlasů rozhoduje především pořadí na kandidátce. Ti nahoře mají po přepočtu více hlasů než ti
dole – součet všech hlasů v kandidátce se totiž dělí pořadím kandidáta. Přeskočit v pořadí je
samozřejmě možné – ti, kteří obdrží více hlasů jak 10 % průměru v celé kandidátce, se v pořadí
posunují dopředu (přeskakují). Proto se zcela běžně stává, že kandidát s více hlasy není zvolen
a kandidát s méně hlasy zvolen je. Ne nadarmo se proto říká některým kandidátům „křoví“ či
„lovci hlasů“. Volič, který hlasuje pro kandidáty z různých kandidátek, tak nepřímo pomáhá
i všem ostatním v jejich kandidátce.
2. Starostou bude ten, kdo vyhraje volby
MÝTUS: starostu volí až zvolení zastupitelé a vůbec nerozhoduje, kolik hlasů kandidát na
starostu získal. V mnoha obcích tak funkci starosty vykonává ten, který postoupil do
zastupitelstva tzv. „o fous“. Pro funkci starosty není stanovena žádná podmínka, záleží jen na
zvolených zastupitelích, koho na funkci starosty zvolí. Je jen na zastupitelích, jaká kritéria si
nastaví a jak před voliči poté svou volbu starosty dokáží obhájit.
3. Když budu zvolený, tak se nebudu moci odstěhovat
MÝTUS: funkci zastupitele obce může vykonávat ten, kdo je v obci hlášen k trvalému pobytu
(jedna z podmínek). Může se tedy stát i situace, kdy zastupitel v obci nikdy nebydlel, ale
přihlásil se zde k trvalému pobytu (např. u rodičů). Pokud v době výkonu funkce trvalý pobyt
(nikoliv faktický pobyt) změní, zastupitel ve své funkci automaticky končí. Žádný zákon ovšem
zastupitele nenutí setrvat ve funkci po celé 4 roky, ať už z jakéhokoli důvodu.
4. Když odstoupí z funkce, nastoupí někdo, koho si tam dosadí
MÝTUS: pokud zastupitel ze své funkce odstoupí, na jeho místo nastupuje náhradník vždy ze
stejné kandidátky, a to v pořadí dle výsledku voleb. O nastoupení na „uvolněnou“ funkci
nerozhodují vůbec zastupitelé ani starosta, nýbrž o tom rozhodli již voliči ve volbách. Pokud
není již nikdo další ze stejné kandidátky, kdo by na funkci nastoupil, zůstává funkce zastupitele
neobsazena. Může se tak tedy čistě teoreticky i stát, že počet zastupitelů poklesne – hlasy voličů
pro ty kandidáty, kteří odstoupili, tím však trestuhodně propadají.
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5. Jak může kandidovat, když tady ani nebydlí
FAKT: jak bylo vysvětleno – o možnosti kandidovat nerozhoduje faktický pobyt v obci, ale
přihlášení k trvalému pobytu v obci. Kandidát tedy může v obci bydlet i třeba jen pár dní před
tím, než podá svou kandidátku a může být zvolen a vykonávat funkci. Pro výkon funkce
zastupitele není ani důležité, aby zastupitel v obci fakticky bydlel, stačí, když bude mít nahlášen
trvalý pobyt. Je jen na voličích, komu dají svůj hlas.
6. To můžou volit i cizinci?
FAKT: volby do místního zastupitelstva mohou svými hlasy ovlivnit i cizinci, kteří mají v obci
trvalý pobyt a právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva – v současné době je tomu tak
u cizinců ze států Evropské unie. Tito cizinci mohou dokonce i kandidovat na funkci
zastupitele.
7. Volební komise si jmenuje starosta podle svého výběru
FAKT + MÝTUS: složení volební komise ovlivňují především kandidáti, kteří mohou do každé
komise nominovat své zástupce (nesmí to být samotní kandidáti), vždy po jednom do každé
komise. Starosta pak pouze doplní počet členů komise dle svého výběru tak, aby bylo dosaženo
minimálního počtu členů. Tento počet členů stanovuje starosta, a to tak, aby byl řádně a kvalitně
zajištěn průběh voleb. Starosta tak musí respektovat vůli kandidátů a jejich zmocněnců, zároveň
však členové volebních komisí mají odpovědnost za řádný průběh voleb a za porušení jejich
povinností jim hrozí sankce. Funkce člena volební komise by neměla sloužit k prostému
výdělku, ale jde o čestnou společenskou funkci, kdy je naplňováno základní volební právo
občanů.
8. Při odstoupení zastupitele nastupuje ten, kdo je další v pořadí podle získaných hlasů
MÝTUS: jak již bylo vysvětleno v – na uvolněné místo zastupitele nastupuje vždy další
v pořadí, ovšem v rámci kandidátky, nikoliv v rámci všech. Může se tak stát (a běžně se také
stává), že v zastupitelstvu je kandidát, který ve volbách získal nejméně hlasů. I přesto se díky
odstoupivším „lovcům hlasů“ či „křoví“ stane zastupitelem. O morální a etické čistotě
takovýchto „voleb“ sice můžeme pochybovat, ale nic s tím neuděláme, z hlediska zákona je vše
v pořádku.
9. Starostův plat nemůže zastupitelstvo ovlivnit
FAKT: odměna starosty je pevně stanovena nařízením vlády, o její výši tedy zastupitelstvo
nikdy nerozhoduje ani ji nemůže krátit či naopak „starostovi přidat“. Je tady jedno velké ALE:
jde pouze o případ, kdy je starosta pro svou funkci tzv. uvolněn. To znamená, že svou funkci
vykonává „na plný úvazek“. Nemůže tak již nikde jinde pracovat ani podnikat, musí se naplno
věnovat své funkci. Tento systém odměňování platí ale pro všechny funkce v zastupitelstvu.
O uvolnění pro výkon funkce rozhoduje zastupitelstvo po zvážení všech plusů a minusů. Není
nikde nařízeno, že starosta musí pracovat „na plný úvazek“, stejně jako není nařízeno, kdy má
být starosta tzv. „na úřadě“.
Jistě bych našel ještě další mýty, které mezi občany kolují. Vybral jsem jenom ty nejzajímavější
a nejrozšířenější.
Jan Malát ml.
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POČASÍ ŘÍJEN 2013
Kalendář ukazuje na říjen, ale my stále očekáváme babí léto. Nechceme si připustit nástup
ranních mlh, sychravého větru a přízemních mrazíků. Podívejte se proto na statistiku z loňského
října a porovnejme, jaká situace byla loni ve stejném období.

Průměrná teplota v měsíci

skutečnost
+ 8,1 °C
normál
+ 7,3 °C
Nejvyšší průměrná teplota v měsíci (nejteplejší den)
+ 12,8 °C
27. 10. 2013
Nejnižší průměrná teplota v měsíci (nejchladnější den)
+ 2,8 °C
2. 10. 2013
Maximální dosažená teplota
+ 20,3 °C
26. 10. 2013
Minimální dosažená teplota
- 2,9 °C
31. 10. 2013
Minimální dosažená teplota v přízemní vrstvě
- 8,1 °C
31. 10. 2013
Srážky za měsíc
skutečnost
36,9 mm
normál
51,8 mm
% normálu
71,1
Srážky od počátku roku
skutečnost
724,9 mm
normál
640,2 mm
% normálu
113,3
Počet dní se srážkami v měsíci
12
Hodiny slunečního svitu za měsíc
skutečnost
145,8 hodin
normál
116 hodin
% normálu
125,7
Nejsilnější náraz větru
5. 10. 2013 09,10 hod
47,9 km/hod = 13,3 m/sec

Více o počasí v Novém Rychnově na webových stránkách www.novyrychnov.cz.
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Na novorychnovské škole vyučuje mistr světa!
Žáci i pracovníci ZŠ Nový Rychnov mohou být právem pyšní na svého učitele a kolegu
Mgr. Vladimíra Srba. Na halovém mistrovství světa veteránů (WMACi 2014), které se konalo
ve dnech 25.-30. 3. 2014 v Budapešti, získal v disciplíně půlmaraton v kategorii M 35-39 časem
1:09:25 zlatou medaili. V této disciplíně startovalo 53 běžců z 15 zemí. Svým skvělým
výkonem přispěl Vladimír Srb také k získání stříbrné medaile týmu ČR v půlmaratonu.
Dalším skvělým úspěchem byl zisk bronzové medaile na mistrovství Evropy veteránů v běhu
do vrchu, které se konalo ve dnech 13.-15. 6. 2014 v Polsku.
Za připomenutí stojí jistě i to, že Vladimír Srb, učitel matematiky, tělesné výchovy
a informatiky, je již devítinásobným Běžcem Vysočiny.
Celá naše škola drží panu učiteli palce, aby se mu dobře běhalo a získal do své sbírky další
ocenění. Přejeme mu rychlé nohy a hodně sportovního štěstí.
R. Matějů
Naše ZŠ je světová!
12. 6. 2014 převzali v Praze žáci novorychnovské základní školy Jantra Šímová (9. tř.) a Tomáš
Nguyen (8. tř.) spolu s vedoucí učitelkou Mgr. Martinou Dvořákovou certifikát „Světová
škola“, který uděluje organizace Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s organizacemi ADRA,
ARPOK a Multikulturní centrum Praha. Slavnostní předávání, jemuž předcházela závěrečná
prezentace práce týmu zapojeného do projektu, se uskutečnilo v Americkém centru v Praze.
O titul se ucházelo 16 základních a středních škol.
Na naší škole pracoval po celý školní rok tým žáků ve složení J. Šímová, T. Nguyen, J. Klouda,
M. Marešová, M. Jelínek, L. Švarc, E. Švarcová, M. Rod, Z. Rodová, L. Florian,
D. Vondráková vedený Mgr. Martinou Dvořákovou. Realizaci projektu věnovali svůj volný čas
a uskutečnili v rámci projektu mnoho aktivit-workshopy, aktivity pro spolužáky, zábavné
přestávky apod. Velký ohlas mělo i zasazení „světového“ stromu, dokonce o nás napsali i na
internetu na http://varianty.cz/index.php?id=15&news=528: A školám se skutečně dařilo –
nacházeli podporu v městských institucích nebo firmách, a tak mohli směle se získanými
informacemi a návrhy řešení vystoupit na veřejnosti i v médiích. Např. v Novém Rychnově
získali žáci od radnice sazenici lípy, kterou vysadili na školním pozemku. Tento „světový“
strom bude celé obci připomínat snažení zdejší školy.
Z titulu máme velikou radost hlavně proto, že jsme malá škola. A přesto jsme světoví!
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Vyprávěj svůj příběh digitálně
V letošním roce byl vyhlášen 2. ročník soutěže Vyprávěj svůj digitální příběh. Cílem projektu,
jehož autorkou je pedagožka Technické univerzity Liberec Dana Slánská, je vyprávět netradiční
formou svůj příběh s využitím digitálních technologií, které hýbou dnešním světem.
Do této soutěže se z vlastní iniciativy zapojil i Lukáš Kahoun, žák 9. ročníku ZŠ. Natočil krátké
video s názvem Boj o život a probojoval se do užšího výběru v soutěži vyhlášené společností
Microsoft pro žáky středních a základních škol.
12. 6. 2014 se zúčastnil 2. kola soutěže, kde získal v kategorii 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium
skvělé 2. místo! K velkému úspěchu gratulujeme.
Lukáš nás úspěšně reprezentoval ve školních i okresních kolech olympiád a soutěží (okresní
kolo MO – 3. místo, DěO, OČJ, ZO). Největší úspěch zaznamenal v zeměpisné olympiádě, kde
se v okresním kole umístil na 2. místě, a reprezentoval naši školu v krajském kole. Zde obsadil
velmi pěkné 5. místo.
Lukáši, děkujeme ti za reprezentaci školy po celou dobu tvé školní docházky a přejeme ti, aby
se ti dařilo také na střední škole i v osobním životě. Ve škole tě vždy rádi přivítáme.
R. Matějů
Memento
10. června se na ZŠ uskutečnil výchovný pořad agentury RAJCHA na podporu čtenářské
gramotnosti a současně jako program v rámci protidrogové prevence. Jednalo se o dramatizaci
románu Radka Johna Memento. Během necelé hodiny hlavní a jediný protagonista Mgr. Vítek
Chadima seznámil žáky s klíčovými částmi románu. Skvělá práce s hlasem, kdy mluvil za více
jednajících postav, žáky zaujala, takže celý pořad sledovali pozorně a soustředěně. Mgr.
Chadima uvedl pořad slovy: „Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16
letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou
a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může
droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu.“
Účast žáků v okresních kolech olympiád a soutěží ve školním roce 2013/14
22. 1. Matematická olympiáda
L. Kahoun, 9. tř.
3. místo
28. 1. DěO
L. Kahoun, 9. tř.
16.-17. místo
J. Šímová, 9. tř.
30. místo
6. 2. OČJ
L. Kahoun, 9. tř.
22. místo
J. Šímová
32. místo
18. 2. ZO kategorie A
J. Lis, 6. tř.
5. místo
ZO kategorie B
M. Jíra, 7. tř.
15. místo
ZO kategorie C
L. Kahoun, 9. tř.
2. místo, do KK
5. 3. OK recitační soutěže
J. Lis, 6. tř.
3. místo
8. 4. BiO
P. Vondráková, 7. tř.
5. místo
28. 4. Pythagoriáda
M. Blažek, 5. tř.
1. místo
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V krajských kolech školu reprezentoval:
17. 3. 2014 - L. Kahoun, 9. tř. – KK ZO – 5. místo
Výtvarné soutěže
O nejkrásnější vánoční pohlednici

V. Veletová, 1. tř.
1. místo (kat. 1. – 2. tř.)
D. Bartáková, 6. tř. 1. místo (kat. 5. – 6. tř.)
H. Florianová, 6. tř. 2. místo
V. Chalupová, 9. tř. 1. místo (kat. 7. – 9. tř.)
J. Šímová, 9. tř.
2. místo
O nejkrásnější velikonoční pohlednici
T. Vlasáková, 1. tř. 3. místo (kat. 1. - 2. tř.)
S. Červená, 8. tř.
1. místo (kat. 7. – 9. tř.)
V. Chalupová, 9. tř. 2. místo
O nej… čarodějnici
M. Havelka 1. tř., M. Červený 5. tř.,
A. Bezděkovská 6. tř., S. Červená 8. tř., kolektiv
6. třídy
Malování na PC
M. Červený, 5. tř.
1. místo (kat. 3. – 5. tř.)
V. Florián, 4. tř.
4. místo
J. Šímová, 9. tř.
2. místo (kat. 6. – 9. tř.)
S. Červená, 8. tř.
4. místo
Památky okolo nás (stavby, hrady, zámky) S. Červená
1. místo
20. 5. Okresní kolo dopravní olympiády
Mladší žáci
(M. Blažek, M. Tajchl - oba 5. tř., V. Řezníčková, H. Florianová, obě 6. tř.)
3. místo
Starší žáci
(P. Tomandl – 8. tř.,J. Zikmund – 7. tř., P. Vondráková, S. Faltýnková – obě 7. tř.) 3. místo
V jednotlivcích obsadila Veronika Řezníčková
1. místo.
4. 6. LAO II.
běh 60 m st. D
běh 400 m st. D
běh 1000 m ml. CH
výška st. D
vrh koulí CH

J. Šímová, 9. tř.
E. Švarcová, 9. tř.
M. Jíra, 7. tř.
J. Šímová, 9. tř.
M. Jelínek, 9. tř.
L. Švarc, 9. tř.
vrh koulí D
E. Švarcová, 9. tř.
skok daleký ml. CH T. Florian, 6. tř.
hod míčkem ml. D P. Vondráková, 7. tř.
hod míčkem ml. CH T. Florian, 6. tř.
N. Šíma, 6. tř.
vrh koulí st. CH
M. Jelínek, 8. tř.
L. Švarc, 8. tř.

4. místo ve finále
2. místo ve finále
16. místo
2. místo
7. místo
21. místo
16. místo
26. místo
13. místo
22. místo
27. místo
16. místo
21. místo
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10. 6. LAO I.
běh 50 m D 2., 3. tř.
skok daleký D 2., 3. tř.
skok daleký D., 4., 5. tř.
běh 50 m CH 2., 3. tř.
hod míčkem CH 2., 3. tř.
hod míčkem D 2., 3. tř.
skok daleký CH 2., 3. tř.
skok daleký CH 4., 5. tř.

M. Rodová, 3. tř.
J. Szczyrbová, 2. tř
N. Parkanová, 5. tř.
Š. Rafael, 3. tř.
M. Vlk, 3 tř.
M. Rodová
Š. Rafael, 2. tř.
M. Červený, 5. tř.

2. místo ve finále
21. místo
32. místo
2. místo ve finále
8. místo
6. místo
6. místo
8. místo

Vyhodnocení soutěže Talent školy
Ve školním roce 2013/2014 probíhal na škole 16. ročník celoroční soutěže Talent školy. Žáci
byli hodnoceni podle stanovených kritérií. Hodnocení prováděli třídní učitelé.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Lukáš Kahoun
Jantra Šímová
Eliška Švarcová
Simona Červená
Michaela Marešová

9. třída
9. třída
9. třída
8. třída
9. třída

85 bodů
64 bodů
41 bodů
36 bodů
35 bodů
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Po prázdninách do školky
Byla jednou jedna školka
a v té školce kluk a holka.
Jenom samí kamarádi,
kteří se tu mají rádi.

Začíná nový školní rok v naší školce. V některých věcech bude jiný. Jiná paní ředitelka a jedna
paní učitelka. Co zůstává stejné, je zájem rodičů o umístění dětí do MŠ. Takže i tento rok bude
docházet 50 dětí z Nového Rychnova, Řeženčic, Chaloupek, Chrástova, Rohozné a z Horní
Cerekve. Děti ve věku od 2,5 do 7 let jsou rozděleny do dvou tříd - „Berušky“ a „Sluníčka“.
Kolektiv zaměstnanců tvoří 4 pedagogické pracovnice a jedna provozní pracovnice.
Stejně jako v uplynulých letech budeme pracovat podle vlastního vytvořeného vzdělávacího
programu. Během roku budeme dětem při hrách a zájmových činnostech nabízet různé výtvarné
aktivity, hry zaměřené na procvičování paměti, pozornosti, postřehu, grafomotorická cvičení na
uvolnění ruky, hry z oblasti tvořivé dramatiky (navazování kontaktů mezi dětmi, prožitky dětí,
posilování sebevědomí). Pravidelně budeme zařazovat pohybové aktivity, pohybové hry
a přiměřenou dobu strávíme na čerstvém vzduchu. Starší děti budou pravidelně cvičit ve
sportovní hale. Připravujeme pro děti výlety do přírody, kulturní akce a další zajímavá setkání.
Přeji dětem, aby se jim ve školce líbilo. Doufám, že vzniknou nová přátelství, díky nimž se
budou děti do školky těšit, prožívat radost z nových věcí, her, výletů a akcí, které proběhnou
během celého školního roku.

Naďa Maštalířová
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Činnost jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2014
Zásahy v roce 2014
1) 31. 1. 2014, 13:23, technická pomoc, Sázava, odstranění spadlého stromu z vozovky
2) 1. 2. 2014, 18:29, technická pomoc, Sázava, odstranění spadlého stromu z vozovky
3) 2. 2. 2014, 13:04, technická pomoc, Nový Rychnov, odstranění uvolněného vikýře ze střechy
4) 2. 3. 2014, 12:53, požár, Nový Rychnov, požár sazí v komíně
5) 15. 3. 2014, 17:58, technická pomoc, Sázava, odstranění spadlého stromu z vozovky
6) 27. 3. 2014, 09:41, technická pomoc, Čejkov, tlakování kanalizace
7) 11. 4. 2014, 18:08, technická pomoc, Nový Rychnov, odstranění nebezpečného stromu
8) 29. 4. 2014, 7:33, technická pomoc, Nový Rychnov, tlakování kanalizace
9) 9. 5. 2014, 11:16, technická pomoc, Nový Rychnov, čerpání vody a tlakování kanalizace
10) 23. 5. 2014, 18:20, technická pomoc, Nový Rychnov, čerpání vody
11) 29. 5. 2014, 06:39, technická pomoc, Nový Rychnov, odstranění bahna z vozovky
12) 10. 7. 2014, 17:25, technická pomoc, Nový Rychnov, odstranění bahna z vozovky
13) 20. 7. 2014, 14:45, technická pomoc, Nový Rychnov, čerpání vody a tlakování kanalizace
14) 7. 8. 2014, 10:12, technická pomoc, Nový Rychnov, čerpání vody ze sklepa RD
15) 14. 8. 2014, 18:19, požár, Nový Rychnov, požár střešní konstrukce domu
16) 15. 8. 2014, 8:45, technická pomoc, Nový Rychnov, odstranění obtížného hmyzu
17) 16. 8. 2014, 8:33, technická pomoc, Nový Rychnov, tlakování kanalizace
Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky
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Fotbal
13. MUŽI - I. A. třída sk. „A“ – los podzim 2014-2015
Kamenice nad Lipou
N. Rychnov
4. 10.
Habry
N. Rychnov
11. 10.
N. Rychnov
Speřice
19. 10.
Pelhřimov B
N. Rychnov
26. 10.
N. Rychnov
H. Borová
1. 11.
N. Rychnov
Pacov
8. 11.
 MUŽI -III. třída – los podzimu 2014-2015
N. Rychnov B
Petrovice
12. 10.
H. Cerekev B
N. Rychnov B
18. 10.
N. Rychnov B
Budíkov B
25. 10.
Mnich
N. Rychnov B
2. 11.
 DOROST
Čejov
N. Rychnov
5. 10.
N. Rychnov
Žirov
11. 10.
H. Cerekev
N. Rychnov
19. 10.
N. Rychnov
Čejov
26. 10.
 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
N. Rychnov
Černovice
4. 10.
Kamenice
N. Rychnov
12. 10.
N. Rychnov
Obrataň
18. 10.

15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:30
15:00
14:30
13:30
13:30
10:00
10:30
10:00
10:30
10:30
10:00
10:00

Volejbal
 OKRESNÍ PŘEBOR – ženy
Pořadí
Družstvo

Zápasů

V P Sety

Body

1

Sp. Pelhřimov C

18

16 2 51:10

34

2

Nový Rychnov

18

11 7 38:27

29

3

Jiskra Humpolec B

18

6

12 23:43

24

4

Sp. Pelhřimov B

18

3

15 12:47

21

Milan Reich – TVS Vysočina Pelhřimov
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